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KÖSZÖNTÉS.
Pedagógusnap alkal-
mából városi ünnepsé-
get rendeztek Nyír-
egyházán június 1-jén
a Váci Mihály Kulturá-
lis Központban. TERRORTÁMADÁS

6 10 AKTUÁLIS

NYÁRTERVEZÕ

8-9
KÖNYVHÉT.
Június 8-ától 12-éig
rendezik meg a 88.
Ünnepi Könyvhét és a
16. Gyermekkönyvna-
pok programsorozatát.

JÖVÕ SZOMBATON IS NYÜZSGÉS, ÚTLEZÁRÁSOKKAL
Néhány hete az Electrolux Félmaraton vitt különleges színt a hétvégébe, jövõ héten

szombaton (június 17-én) pedig a hagyományos Michelin Bringafesztivál pezsdíti fel a
várost, melynek keretében várhatóan most is ezrek pattannak nyeregbe. A gyalog és
autóval közlekedõknek épp ezért útlezárásokkal kell számolniuk. A programok miatt a
Szabadság teret a Bujtos utca és a Bocskai utca közötti szakaszon (Samassa József tér)
június 15-én (csütörtökön) 18.00-tól június 17-én (szombaton) 20.00-ig zárják le. A
rendezvény idejére (szombat 6.00 és 18.00 között) a Bocskai és a Bujtos utca is le lesz
zárva. Szombaton pedig 12.00 és 16.00 között a kerékpáros program miatt a rendõrség
részlegesen lezárja a vidám kerekezés útvonalát: Kossuth tér–Bocskai utca sarok–Luther
utca–Zrínyi Ilona utca–Egyház utca–Kossuth utca–Sóstói út–Kemecsei út–Sóstói út–Kos-
suth utca–Vay Ádám krt.–Hunyadi utca–Bocskai utca–Kossuth tér. A szervezõk, akik a
városlakók türelmét kérik, javasolják, hogy Sóstót a Korányi F. utcán közelítsék meg.

Ünnepélyes keretek között átadták a mentõhelikopter-
leszállópályát a Jósa András Oktatókórház Gyermekgyó-
gyászati Tömbjének tetején szerdán. Ezzel megteremtették
a legmagasabb szintû sürgõsségi betegellátás minden felté-
telét, hiszen a gyorsaság fontos tényezõ az életmentésben.

A Tömbkórház Projekt során a Jósa András Oktatókór-
házban valósult meg az utóbbi évtizedek legnagyobb ha-
zai egészségügyi beruházása. Uniós és állami támogatás-
ból, összesen 16,1 milliárd forintból onkológiai, gyermek-
gyógyászati, belgyógyászati tömbök, valamint egy új sür-
gõsségi betegellátó centrum épült fel. A mentõhelikopter-
leszállópálya átadásán részt vett dr. Ónodi-Szûcs Zoltán,
egészségügyért felelõs államtitkár. Hangsúlyozta, a kor-
mány az elmúlt idõszakban 500 milliárd forintnyi uniós
forrást fordított nagyrészt vidéki fejlesztésekre. Ennek kap-

csán az ország majdnem minden sürgõsségi osztálya meg-
újult, itt, Nyíregyházán pedig a sürgõsségi betegellátás utol-
só eleme készült el azzal, hogy a kórház mentõhelikop-
tert is tud fogadni.

A GYORSASÁG ÉLETET MENTHET

A megyében tavaly 17, az idén pedig már 9 alkalom-
mal vetették be a mentõhelikoptereket. Mivel eddig leg-
közelebb csak Debrecenben volt kórházban kialakított le-
szállóhely, így a légi mentõk a megyei kórházat egy köze-
li füves területen landolva tudták megközelíteni. Az új,
400 négyzetméteres heliportot a gyermekgyógyászati tömb
tetején alakították ki. (Képünkön.)

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
(Folytatás a 2. oldalon.)

TORONYMAGASAN

Dr. Adorján Gusztáv kórházigazgató, dr. Kovács Ferenc
polgármester, dr. Ónodi-Szûcs Zoltán államtitkár és dr.

Hajnal Judit, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ
térségi igazgatója a szalagátvágáson

Fotó: Városháza Sajtószolgálat
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ELNÖKI LÁTOGATÁS
Rozsályban tett látogatást Áder Já-

nos. A köztársasági elnök azt tanulmá-
nyozta, hogyan mûködik egy önellátó
falu. A településen ugyanis pl. az ön-
kormányzat földjein termelik meg azt
a zöldséget és gyümölcsöt, amit a he-
lyi iskola konyháján dolgoznak fel.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
A legújabb kutatási eredmények be-

mutatása, valamint a szakmai kérdé-
sek felvetése és megvitatása céljából
rendeztek mûszaki tudományos kon-
ferenciát a Nyíregyházi Egyetemen,
ahol olyan témáról is szó esett, mint a
drónok alkalmazása.

ÉVADZÁRÓ KONCERT
A Nemzeti Filharmonikus Zenekar

a Nemzeti Énekkarral, Somos Csaba
vezényletével a capella és egytételes
oratórikus mûveket mutatott be a Fil-
harmónia Magyarország évadzáró
koncertjén Nyíregyházán, ismét telt
ház elõtt.

MEGLEPETÉS A KOSSUTHBAN
Rendhagyó gyereknapot tartottak az

Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
umban. Lehetõség volt falfestésre, és
aszfaltrajzolásra, de mesefigurák is fel-
bukkantak. Mindezeken felül a dísz-
teremben a tehetséggondozó program
zárógáláját tartották.

OXFORD KÓRUSA
Az Egyesült Királyság egyik legna-

gyobb hagyományokkal rendelkezõ
énekegyüttese, a New College Oxford
kórusa látogatott Nyíregyházára. Az
énekkar a Con Spirito Egyházzenei Fesz-
tivál részeként adott koncertet a Magya-
rok Nagyasszonya Társszékesegyházban.

HABPARTY A BÁRCZIBAN
Divatbemutató, táncház, habparty –

gyermeknapot tartottak a Bárczi Gusz-
táv Általános Iskolában. Idén még a
Rotary Klub is bekapcsolódott a ren-
dezvénybe, édességgel lepte meg a
gyerekeket, de nemcsak itt, hanem a
Ridens és a Göllesz iskolában is.

PÜNKÖSDÖLÉS
Pünkösdikirály-választás, különle-

ges kiállítás, májusfadöntés – az ün-
nephez kapcsolódó népi hagyomá-
nyok elevenedtek meg a Sóstói Múze-
umfaluban pünkösdhétfõn. A skanzen-
ben egész nap színes programokkal
várták a látogatókat.

LÁTOGATÁS CSEHORSZÁGBAN
A Kazinczy Ferenc Tagintézmény 15

diákja diákcsereprogramban vett részt
a csehországi Vodnany város gimná-
ziumának vendégeként. A tanulók köl-
csönösen megismerhették a két ország
természeti és kulturális értékeit, illet-
ve gyakorolták az idegen nyelvet is.

ÖZÖNVÍZ HULLOTT

  Özönvízszerû esõ zúdult Nyíregy-
házára kedden késõ este, közel két órán
keresztül. A város csapadékvíz-elvezetõ
rendszere nem birkózhatott meg a hirte-
len jött, nagy mennyiségû csapadékkal. A
mélyebben fekvõ területeken az utcákon
hömpölygött a víz, mely garázsokat, pin-
céket öntött el.

A leszakadt vezetékek még reggel is
szerelõkre vártak. Nemcsak itt, Nyíregy-
háza külterületén összesen 7000 lakó ma-
radt áram nélkül. Az E-ON-tól kapott in-
formációk szerint szerda délutánra sikerült
minden problémát felszámolni. Hat tele-
pülés tûzoltói segítettek a károk elhárítá-
sában, több mint 150 helyre riasztották
õket. –  Jellemzõen vízeltávolításokhoz,
így elöntött pincékhez, garázsokhoz, ki-
dõlt fákhoz, elakadt jármûvek mentéséhez,
illetve villámcsapás okozta károk felszá-
molásához, magyarul ledõlt kéményekhez,
illetve kigyulladt tetõszerkezeteknél kellett
beavatkozni a tûzoltóknak a kedden késõ
este érkezett vihar kapcsán – fogalmazott
Dóka Imre, a megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság sajtószóvivõje.

UTCÁK, GARÁZSOK VÍZ ALATT

– 18 éve lakom itt, ekkora vizet még nem
láttam – mondta Egri Kiss Gábor, miköz-
ben térdig érõ vízben gázolt a Géza utcán
kedd éjszaka.  A Bujtosi városrészben az
utcákon helyenként 50–60 centiméteres víz
hömpölygött. Elöntötte a házakat, garázso-
kat.  – Folyik be a víz folyamatosan, a csa-
tornák eldugultak, itt fél lábszárig áll a víz,
ott helyenként már térdig, hátul a kert is
úszik, a hátsó ház is, úgyhogy elúszott min-

den – tette hozzá a Nyíregyházi Televízió
stábjának. Autók akadtak el a hatalmas víz-
ben, ezért a Nagykörút és Hunyadi utca
közötti szakaszt lezárták a forgalom elõl,
de a Debreceni úton sem volt jobb a hely-
zet. A Serház és a Kígyó utca között szintén
rendõrök fordították vissza az erre közle-
kedõket, akkora víz gyûlt össze.

 
SZIVATTYÚZÁS, FADÕLÉS

Igazán csak reggel lehetett látni, mekko-
ra kárt okozott a felhõszakadás. A Krúdy
közben egy sor garázst öntött el a víz. A
tulajdonosok nem tudták megközelíteni a
jármûveiket. Volt, aki búvárszivattyúval pró-
bálkozott mentesíteni. A hatalmas mennyi-
ségû víz a teremgarázsokat sem kímélte. A
Víz utcán, a Földhivatal udvarán, a Jósa
András Múzeumnál és a Váci Mihály Kul-
turális Központnál is órákig szivattyúztak a
tûzoltók. A Simonyi Óbester utcában egy
hatalmas hársfát tört derékba a vihar. A fa
nemcsak leszaggatta a villanyvezetékeket,
a törzse egy gázcsonkra zuhant és itt süvöl-
teni kezdett a kiszabaduló gáz. Az itt élõk
attól tartottak, hogy egy szikra robbanást
okoz, ám a szolgáltató szakemberei szeren-
csére gyorsan elhárították a hibát.

RENDSZÁMTÁBLÁK
A RENDÕRSÉGEN

Az utcákon hömpölygõ vízben több
tucat rendszám tûnt el. A rendõrség
arról értesítette a lakosságot, hogy amit
megtaláltak és leadtak a kapitánysá-
gon, azokat a tulajdonosai átvehetik. 

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

RENDKÍVÜLI HELYZET
ESETÉN IS

Dr. Adorján Gusztáv, a Jósa András
Oktatókórház fõigazgatója a helikopter-
leszállópálya átadó ünnepségén elmond-
ta, a fejlesztéssel sokkal gyorsabb és rövi-
debb úton juthatnak a betegek a megfele-
lõ ellátáshoz. Mind a sürgõsségi, a trau-
matológia és a gyermek sürgõsségi osz-
tály ugyanis egy kapun keresztül megkö-
zelíthetõ lett.

A Jósa András Oktatókórház sürgõsségi
osztályán évi 40 ezer beteget fogadnak, ez
is indokolta a légi mentés fejlesztését a le-
szállópályával. Természetesen mindehhez
a földi személyzetet is kiképezték. A le-
szállópályát a legmodernebb fény- és biz-
tonsági berendezésekkel szerelték fel, így
rendkívüli helyzet esetén az éjszakai le-
szállásnak sincs akadálya.

Dr. Kovács Ferenc polgármester szerint
a fejlesztés Nyíregyházának is komoly

elõrelépés. Kiemelte, hogy évtizedek óta jó
hírû sürgõsségi osztály mûködik a megye-
székhelyen, amit az országban elsõként
hoztak létre. Már csak egy fontos eleme hi-
ányzott, a heliport, és most ez is elkészült.
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Dr. Adorján Gusztáv fõigazgató részle-
tezte a fejlesztés elõnyeit
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KEDVELNEK MINKET

TÖBB EZREN CSOBBANNAK A STRANDON
Alig két hét telt el azóta, hogy teljes gõzzel elindult a

strandszezon Nyíregyházán, ráadásul nem is akárho-
gyan: ötcsillagos minõsítést kapott három kategóriában
is az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ a Fürdõk Nemzeti
Tanúsító Védjegy rendszerében. Bár a nyitó hétvége idõ-
járás szempontjából nem a legkedvezõbb oldalát mu-
tatta, a pünkösdi hétvégén már közel 3500 fõvel több
vendéget fogadtak, mint az elmúlt szezon azonos idõ-
szakában.

A strand augusztus végééig mindenképp nyitva tart, a
szeptemberi idõjárás függvénye lesz, hogy mikor zár be a
Parkfürdõ. (Az Aquarius Élményfürdõ és az 50 méteres
versenymedence ezt követõen is mûködni fog.) Addig
pedig, a csobbanós élmények mellett, különféle kedvez-
ményekkel és programokkal is várják a vendégeket – tájé-
koztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét Podlovics
Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési vezetõje.

KÖZEL FÉLSZÁZ CSOPORTOT FOGADTAK

– A korábbi években megkezdett „Csobbanj a nyárba
az osztállyal” programunk június 16-áig idén is él. Ez annyit

takar, hogy iskolai csoportok és kísérõik hétköznapokon
1000 Ft/fõ áron vehetik igénybe az Aquarius Élmény- és
Parkfürdõ fürdõszolgáltatásait. Nagyon sikeres eddig az
akció, már közel 50 csoportot fogadtunk és még mindig
folyamatosan érkeznek a jelentkezések – tette hozzá.

Jó hír az Aquarius Élmény- és Parkfürdõben, hogy június
14-én, szerdán újra elindul az éjszakai fürdõzés, ahol a nyári
szezon végéig minden szerdán és pénteken a már megszo-
kott 21 órától hajnal 2 óráig várják az éjszaka szerelmeseit,

Egy friss felmérés szerint a tavalyihoz
képest idén jelentõsen nõtt a szállásfogla-
lások száma pünkösdkor. A tíz legkedvel-
tebb turistacélpont közé ebben az évben
elõször bekerült Nyíregyháza is.

Az állatkert, az élmény- és parkfürdõ, a
múzeumfalu – csak néhány nyíregyházi
helyszín, ami pünkösdkor zsúfolásig volt
vendégekkel. A szabolcsi megyeszékhely
az utóbbi idõben folyamatosan az egyik

neves turisztikai városok mellé, mint Haj-
dúszoboszló, Gyula vagy Siófok.

BEÉRT A SOKÉVES MUNKA

Mogyorós Judit, a Nyírség Turizmusáért
Egyesület elnöke elmondta, a most már hu-
zamosabb ideje tartó fejlõdés több dolog-
nak is köszönhetõ. Egyrészt a városvezetés
tudatosan felépített turisztikai stratégiájának
és cselekvéssorozatának, az egységes mar-
ketingnek, amibe nemcsak a városmarke-
ting, hanem a szolgáltatók marketingje is
beletartozik. Másrészt pedig annak, hogy
például a komfortos szálláshelyek, az állat-
park és a fürdõk kiegyensúlyozott, jó minõ-
ségû szolgáltatásai mostanra értek be.

EGYRE TÖBB A PIHENÉSRE

A turizmusszakértõ szerint az is sokat szá-
mít, hogy a családok egyre több pénzt szán-
nak kikapcsolódásra, feltöltõdésre. Ezt alátá-
masztja az is, hogy idén csak pünkösdkor 30
százalékkal nõtt a belföldi foglalások száma,
ami kiemelkedõnek számít június elején, és
mindenképp pozitív elõjel a nyári szezon-
kezdetre. A vakációra vágyók nagy része két
napot szánt a felüdülésre pünkösdkor, s átla-
gosan 40 ezer forintért foglaltak szállást. A
számla kiegyenlítésében sokaknak jelent
nagy segítséget a SZÉP-kártya, minden ötö-
dik magyar ezzel fizet ugyanis. Változott
ugyanakkor a szálláshelyek típusának kivá-
lasztása. Amíg a téli wellnessidõszakban in-
kább a magasabb árkategóriájú szállodai
szolgáltatást részesítették elõnyben az embe-
rek, nyáron már egyértelmûen a vendéghá-
zak és apartmanok a legnépszerûbbek.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

legkedveltebb turistacélpontok közé tarto-
zik. Ez a júniusi háromnapos hétvégén sem
volt másképp. Egy telekocsis felmérés sze-
rint Pécs és Miskolc mellett Nyíregyháza
felé vették a legtöbben az irányt ekkor. Egy
szálláshelyekkel foglalkozó oldal pedig a
foglalási adatok alapján készített kimuta-
tást a legkedveltebb pünkösdi belföldi uta-
zási célpontokról. A TOP 10-es mezõnybe
idén elõször Nyíregyháza is bekerült, olyan

üdítõ ritmusok és jéghideg koktélok társaságában. (Bejárat
továbbra is a Hotel Barbizon felõl.) Mindezek mellett a Tó-
fürdõ is megnyitott most hétvégén. A nyári szezon végéig
mindennap 9-tõl 20 óráig várja a vendégeket, ahol a ko-
rábban megnövelt homokos plázs, a mobil napozóstég,
2000 négyzetméteres parkosított terület, gyógyvizes, vala-
mint gyermekmedence, strandröplabda-pálya és vízi csúsz-
da szolgálja az idelátogatók szórakozását és kényelmét.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

FONTOS A LAKCÍMKÁRTYA
– A jól sikerült felkészülésnek köszönhetõen po-

zitív visszajelzéseket kaptunk vendégeinktõl, elége-
dettek a stranddal és szolgáltatásainkkal, ezt az ed-
digi vendégszám is bizonyítja. Fontos azonban fel-
hívni a helyi lakosok figyelmét arra, hogy a strand
kedvezményes nyíregyházi jegyárait akkor tudják
igénybe venni, ha igazolják a nyíregyházi címüket,
így kérjük, hogy mindenki hozza magával lakcím-
kártyáját ennek érdekében – hangsúlyozta az érté-
kesítési vezetõ.

A hosszú hétvége kedvezõ idõjárása sokakat csalt ki a sóstói medencékbe

Állatparki állatsimogató – ez is hozzájá-
rul népszerûségünkhöz
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„BODZAVIRÁG” MEGYEI VERS-
MONDÓ VERSENYT RENDEZTEK

DÍJAZTÁK A TEHETSÉGEKET

MINISZTERI ELISMERÉSEK

KÖSZÖNTÖTTÉK ÉS ELISMERTÉK PEDAGÓGUSAINKAT
Pedagógusnap alkalmából városi ünnepséget rendez-

tek Nyíregyházán június 1-jén. Az óvónõket és tanárokat
a Váci Mihály Kulturális Központban köszöntötték. Díja-
kat és elismeréseket adtak át azoknak a pedagógusok-
nak, akik kiemelkedõ munkájukkal különösen sokat tesz-
nek a gyerekekért.

A Vikár Sándor Zeneiskola, valamint a Nyíregyházi
Mûvészeti Szakgimnázium növendékei muzsikával és
tánccal köszöntötték Nyíregyháza tanárait pedagógusnap
alkalmából. A városban már hagyomány, hogy június elsõ
vasárnapja elõtt megköszönik azok munkáját, akik hosszú
ideje, a tanév minden napján oktatják és nevelik a gyere-
keket.

SZÍNVONALAS OKTATÁST
– Nyíregyházán prioritásként kezeljük az oktatást

évek óta, hiszen a város jövõje és jelene nagymérték-
ben függ attól, hogy milyen annak színvonala. Ennek
érdekében igyekszünk minden támogatást megadni és
a lehetõ legjobb körülményeket teremteni pedagógu-
soknak és gyerekeknek, hogy minél magasabb szin-
ten valósuljon meg az oktatás – hangsúlyozta dr. Ko-
vács Ferenc polgármester.

KITÜNTETETT PEDAGÓGUSOK

Oktató-Nevelõ Munkáért Vietórisz József-díjban ré-
szesültek:

Béres Mária, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gya-
korló Általános Iskola és Gimnázium tanítója, dr. Egriné
Opauszky Eszter, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimná-
ziuma és Kollégiuma tanára, Hegedûs Józsefné, a Tündér-
kert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény óvodape-
dagógusa, Kaszásné Tóth Judit, a Szent Imre Katolikus Gim-
názium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú
Mûvészeti Iskola igazgatóhelyettese, dr. Kerekesné Kádár

Marianna, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola ta-
nára, Kindruszné Stefán Erika, a Nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény tagin-
tézmény-vezetõje, Ling Béláné, a Nyíregyházi Apáczai
Csere János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanára, Mészáros Edit, a Nyíregyházi Arany János Gimná-
zium, Általános Iskola és Kollégium tanítója, Nagyné Kórik

Edit, a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergõ
Tagintézmény Óvodapedagógusa, Názon Sándorné, a
Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény tag-
intézmény-vezetõje, Pankotayné Szarvadi Katalin, a Nyír-
egyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium intézmény-
egység-vezetõje, Selymes Magdolna Mónika, az Eszterlánc
Északi Óvoda Állomás úti Telephely óvodapedagógusa,
Tóthné Braun Hajnalka, a Nyíregyházi Móra Ferenc Álta-
lános Iskola tanára, Vargáné Nemes Ildikó Marianna, a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay Anna Egészségügyi,
Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma tanára, va-
lamint Gyõri Izabella, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimná-
zium történelem szakos tanára.

Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil-díj-
ban részesültek:

Braun Mária, a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Iskola, Kész-
ségfejlesztõ Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény vezetõje, Gutyán Tamásné, a
Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény
tagintézményvezetõ-helyettese, valamint dr. Murányiné
Csorba Zsuzsanna, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimná-
zium tanára.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere pe-
dagógusnap alkalmából Eötvös József-, Apáczai Csere
János-, Szent-Györgyi Albert-, Brunszvik Teréz- és Né-
meth László-díjakat adott át a Zeneakadémián. Két
nyíregyházi pedagógus is elismerést vehetett át az ese-
ményen.

Kiemelkedõ hatású oktatási-nevelési-gyógypedagó-
giai munkájáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot
segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenysége elisme-
réseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át: dr.

Jeneiné Makrai Erika, a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szak-
középiskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyette-
se.

A gyermekek harmonikus személyiségformálásában
hosszú idõn át végzett kiemelkedõ pedagógiai munká-
ja elismeréseként Németh László-díjat vehetett át: Braun
Mária, a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola,
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény veze-
tõje, gyógypedagógus.

A közelmúltban rendezték meg a nyír-
egyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményében
a „Bodzavirág” megyei versmondó ver-
senyt. A megmérettetésre 84 versenyzõ ér-
kezett a megye 22 oktatási intézményébõl.
Idén a vándordíj Nyíregyházán maradt,
hiszen a Szent Imre Katolikus Gimnázium,
Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Mûvészeti Iskola versmondói
nyerték a legtöbb helyezést.

BODZAVIRÁG MEGYEI VERSMON-
DÓ VERSENY EREDMÉNYEI:

1. évfolyam: I. Kovács Anna, II. Kiss Le-
vente, III. Szentmiklóssy Zsófia. Különdíj:
Tar Milán.

2. évfolyam: I. Ari Júlia, II. Tatár Hanga,
III. Potornai Réka. Különdíj: Sárosi Csenge.

3. évfolyam: I. Szarka Emma, II. Tályai
Loretta, III. Molnár Dóra Enikõ. Különdíj:
Tar Benjamin.

4. évfolyam: I. Stonawski Benjamin, II.
Újvári Sára, III. Boros Gábor. Különdíj:
Papp Ádám Zsolt.

A versmondó verseny díjkiosztóján ér-
tékelték a korábban beérkezett rajzpályá-
zatokat és kihirdették az eredményeket is.
A nyertes alkotásokért járó vándordíjat a

A Megyei Tehetségnap díjátadó gáláját
rendezte meg az Oktatási Hivatal Nyíregy-
házi Pedagógiai Oktatási Központja a
Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Is-
kolában.

Általános és középiskolai kategóriában
emlékplaketteket és okleveleket adtak át
azon diákoknak, akik az elmúlt két tanév-
ben nemzetközi, országos és tanulmányi
versenyeken a legeredményesebben szere-
peltek. Elismerésben részesültek azon pe-
dagógusok is, akiknek tehetséggondozó
munkájuk a zsûri döntése alapján kiemel-
kedõnek bizonyult. A hagyományos díjak
átadásán túl az idén elõször dr. Ulrich At-
tila alpolgármester tanulói különdíjakat is
átadott, továbbá okleveleket és könyvutal-
ványokat kaptak a megyei tanulmányi ver-
senyeken 1–3. helyezést elért tanulók is.

Kiváló Versenyzõ – Tehetség Díj:

általános iskola: Tamás Szabolcs Attila,
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Is-
kola;

középiskola: Balázs Dávid, Nyíregyhá-
zi Kölcsey Ferenc Gimnázium.

Kiváló Felkészítõ – Tehetséggondozó
Tanár Díj:

általános iskola: Havasiné Dudics Mó-
nika, Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyel-

vû Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola;

középiskola: Kecskemétiné Szilvási Zsu-
zsanna, Nyíregyházi Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium.

 Különdíj:

dr. Venter Györgyné, Nyíregyházi Bárczi
Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztõ
Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény.

Nyíregyháza MJV – Különdíjak:

Csicsák Roland, Nyíregyházi Evangéli-
kus Kossuth Lajos Gimnázium;

László Tamás József, Nyíregyházi SZC
Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma.

kisvárdai Szent György Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskola vihette haza.

BODZAVIRÁG MEGYEI RAJZVER-
SENY EREDMÉNYEK:

1. évfolyam: I. Petykó Anna, II. Novák
Petra, III. Dovha Alina. Különdíj: Jónás Jáz-
min.

2. évfolyam: I. Tóth András, II. Fehér Lili,
III. Soltész Ramóna. Különdíj: Pongó Mar-
cell.

3. évfolyam: I. Kovács Patrik, II. Ráczkövi
Viktória, III. Juhász Hajnalka. Különdíj:
Béres Annamária.

4. évfolyam: I. Márföldi László, II. Vida
Emõke Gizella, III. Pató Petra. Különdíj: Fa-
zekas Bianka.

A városvezetés a díjazottak gyûrûjében
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NEKÜNK MUNKA, NEKIK ÁLOM

Idén elõször a „Pro-Team” Rehabilitáci-
ós Nonprofit Kft. valósította meg Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a „Neked MUN-
KA, nekem ÁLOM! projektet, melynek lé-
nyege ekképpen foglalható össze: egy nap
a fogyatékossággal élõ emberekért. Verba-
Sólyom Andrea programfelelõs, Pirintné Ko-
vács Marianna és Felföldi Bettina önkénte-
sekkel karöltve szervezte a programot, mely
mára már országossá nõtte ki magát.

A szervezõk tájékoztatása szerint a pro-
jekt célja, hogy egy napra összehozza a fo-
gyatékossággal élõ, valamint a megválto-
zott munkaképességû álláskeresõket a fo-
gadásukra nyitott vállalatokkal, cégekkel.
2017. május 30. – június 2. között külön-
bözõ nyíregyházi helyszíneken rendeztek
különleges nyílt napokat, ahol a program-
ra pályázó, fogyatékossággal élõ jelentke-
zõknek lehetõségük adódott bepillantást
nyerni álommunkájukba.

A programba bekapcsolódó munkáltatók
esetében nemcsak a cég mutatkozott be a
részt vevõ fogyatékossággal élõ emberek-
nek, hanem egy-egy konkrét munkakört el-
látó munkavállaló is. A programban jelent-
kezhetett bármilyen jellegû, magán, non-
profit szektorban vagy a közszférában mû-
ködõ munkáltató, vállalkozás és szervezet.
A tucatnyi együttmûködõ partner között volt
például fodrász, autószerviz, virágkereske-
dõ, óvoda, alapítvány és számítástechnikai
cég egyaránt.

A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM” kez-
deményezés újabb mérföldkövet jelenthet
a fogyatékossággal élõ emberek támogatá-
sában, megismerésében, elfogadásában és
elõsegítheti, hogy közülük egyre többen tud-
janak a nyílt munkaerõpiacon elhelyezked-
ni. A programot az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. támogatja.

PERIFÉRIA EGYESÜLET: ÉLETEKET VÁLTOZTATNAK,
MOST DÍJAT KAPTAK ÉRTE

Egy trolibuszvezetõ, egy közmunkás, egy plébános és
többek között intézmények. Õk vehették át idén a Várkert
Bazár Rendezvénytermében a Jószolgálati-díjakat. Az pe-
dig külön büszkeség nekünk, nyíregyháziaknak, hogy a
szakmai zsûri a Periféria Egyesület áldozatos munkáját is
elismerte: a hajléktalanokért végzett szociális munka in-
tézményi kategóriában õk hozhatták haza az elsõ díjat.

A Twickel-Zichy Mária Terézia Alapítvány által 2016-
ban alapított díj azokat a szociális területeken tevékeny-
kedõ professzionális és önkéntes segítõket szeretné évrõl
évre elismerni, akik áldozatos és példaértékû munkájuk-
kal sokat tesznek a hátrányos helyzetû társadalmi rétege-
kért, az ország különbözõ szegmenseiben. Az idei díjakat
– 12 kategóriában – május 31-én adták át  – köztük a nyír-
egyházi Periféria Egyesületnek – Budapesten.

JÓ PÉLDÁK
Twickel György, a Twickel-Zichy Mária Alapítvány

kuratóriumi elnöke elmondta, édesanyja, Zichy Má-
ria Terézia grófnõ életmûvének emléket állítva szeret-
né a díj által láthatóvá tenni mindazokat a példaérté-
kû tevékenységeket, amelyek érdemesek a társadalom
figyelmére, és mindannyiunk számára jó példákkal
szolgálnak.

ELSÕK AZ ELSÕK KÖZÖTT

– Nagy meglepetés volt nekünk, hogy átvehettük a Jó-
szolgálati-díjat. Tudtuk, hogy létezik, hiszen az interneten
még tavaly megjelent a felhívás a jelölésre. Márciusban
felhívott engem a díjat kezelõ alapítvány képviselõje és
közölte a jó hírt: az intézményi kategória jelöltjei közül
mi bizonyultunk a legjobbaknak és átvehetjük a Jószolgá-
lati-díjat – emlékezett vissza dr. Szoboszlai Katalin, a Pe-

riféria Egyesület elnöke, aki hozzátette, ezzel együtt járt
1 millió forint összegû pénzjutalom is, de a legnagyobb
elismerést az jelenti számukra, hogy a díjat 2017-ben ad-
ták át elõször, vagyis õk az elsõ díjazottak között vannak.
Elsõk között az elsõk lettek.

Abban az esetben már azonban, ha vállalja, hogy elkezdi
a beilleszkedést, akkor nagy változásokat lehet elérni.
Ekkor már gondolkodhatunk abban, hogy elmegy egy bér-
leménybe, dolgozni fog, jövedelme lesz. Ehhez azonban
kell az elszántság, a motiváció. Körülbelül 50–60 fõt tesz
ki az állandó klienskörünk, õk egy ideje már utcai létben
élnek, ritkán keresik fel a nappali melegedõt és ezeket az
intézményes megoldásokat elutasítják, de az utcai szoci-
ális munkások odafigyelését elfogadják. Igyekszünk az új
hajléktalanokat felkutatni, rávenni õket arra, hogy ismer-
jék meg a munkánkat, ismerjenek meg minket. Onnantól
kezdve, hogy elfogadják tõlünk az élelmiszert, a ruhát,
elmondanak magukról néhány dolgot, onnan kezdõdik a
szociális munka velük. Az egész városra nézve 300–400
fõ olyan hajléktalanról tudunk, akik utcai körülmények
között élnek,  és szállásnyújtó intézményt vesznek igény-
be. Azon dolgozunk, hogy csökkenjen a számuk. Ebben a
minisztérium mellett a város is partnerünk.

10–12 EMBER HÁTAT INTHETNE AZ UTCÁNAK

Az elnöktõl tudom meg, közeli céljuk, hogy megnyer-
jenek egy olyan pályázatot, amelynek köszönhetõen a
legnehezebb helyzetben élõket gyorsan lakhatáshoz jut-
tatnának. Amennyiben ennek pozitív lesz az elbírálása,
akár 10–12 embert is el tudnak hozni az utcáról, megnyit-
va nekik egy új élet lehetõségét.

Amennyiben olyan személyt látnak, aki segítségre
szorul, hívják a Diszpécser szolgálat 06-42/504-618-
as telefonszámát, de az egyesület szívesen fogadja a
lakosság adományait, különös tekintettel ruhanemût,
cipõt, takarót, tartós élelmiszert az Eötvös utca 1. sz.
alatti irodában is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

GYAKORLATI KÉPZÕHELY
– Az egyesületet 1995-ben alapítottuk, azóta él és

mûködik. Feladataink közé tartozik a hajléktalanok,
a hátrányos helyzetû gyerekek, valamint az utcai pros-
titúcióból élõk segítése is, de mi vagyunk a Debrece-
ni Egyetem Egészségügyi Kar szociális munkás hall-
gatóinak gyakorlati képzõhelye is.

– Az apró sikereink visznek minket elõre. Nem tudjuk
minden ember sorsát megfordítani, de nem is ez a cé-
lunk. Hajléktalanok esetében amíg csak élelmiszert, ru-
hanemût adunk, addig még mindig egy helyben vagyunk.

Dr. Szoboszlai Katalin, az egyesület elnöke vette át
a díjat (Fotó: internet)
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„Egy életre nem fogom elfelejteni, és szerintem nem is
lehet. Mintha egy filmben láttam volna saját magam, kint-
rõl. Elveszett az idõérzékem. Csak néztem a fiatal fiút, a
rendõröket, hallottam a sikítozást, láttam, ahogy az embe-
rek rohantak. Folyamatosan beugrik ez a kép és rettegek az
elsõ munkanaptól, hogy egyszer oda vissza kell mennem”.

Szombat éjszaka volt. A bográcsban gulyásleves rotyo-
gott, a kertben halk zene szólt, a televízió képernyõje elõtt
pedig kisebb-nagyobb társaságok várták, hogy szeretett csa-
patuk az ellenfél hálójába rúgja a labdát. A Bajnokok Ligá-
ja döntõje után igazi ünneplés vette kezdetét világszerte.
Voltak, akik a Real Madrid címvédése, míg mások bána-
tukban, a Juventus bukása miatt emeltek poharat. A nép-
szerû közösségi portálra egyre-másra kerültek fel a bulikat
megörökítõ fotók, majd a hajnali óráktól segítségkérõ és „a
sokkot leszámítva már jól vagyunk, épségben hazaértünk”
üzenetek lepték el a hírfolyamot: szombat éjjel, vasárnap
hajnalban újabb terrortámadás híre rázta meg a világot.

NEM FELEJTIK EL SOHA

Londonban egy fehér kisbusz felhajtott a London
Bridge-re, és több embert elgázolt. A kisbusz ezután
lehajtott a hídról és a közeli Borough Markethez ment.
Itt az elkövetõk embereket kezdtek késelni. Heten éle-
tüket vesztették, 48 sérültet pedig a kórházba szállí-
tottak. Magyar áldozatról nem tudni, de akik ott élnek
és szemtanúik voltak a történéseknek, azt mondják,
életük végéig cipelni fogják ezt a terhet...

„CSAK ÜVÖLTÖZTEM, HOGY HÍVJANAK MENTÕT”
Böbe a Vasvári Pál Gimnáziumban érettségizett le, majd

az akkor még Nyíregyházi Fõiskolán szerezte meg
szociálpedagógiai diplomáját. Négy évvel ezelõtt költözött
ki Londonba, ott él a szintén szabolcsi születésû párjával.
Mindketten étteremben dolgoznak, pont, ahol a támadások
is történtek. Vasárnap hajnal óta otthon vannak, az étterem is
bezárt és próbálják feldolgozni a feldolgozhatatlant...

– Sajnos mi itt voltunk a támadások kellõs közepén.
Nem itt lakunk, de én is és a barátom is ezen a helyen
dolgozunk. Szombaton õ már ötkor végzett volna, de az
egyik munkatársa nem ment dolgozni, ezért este 10-ig bent
kellett maradnia helyette. Egy spanyol étterem fõszaká-
csa. Én tõle öt percnyire dolgozom egy másik étteremben,
ahol aznap reggel óta bent voltam, ugyanis én vittem az
elsõ mûszakot. A fõnököm csak estére jött meg. Úgy volt,
hogy a barátommal este 10 körül találkozunk, azt követõ-
en, hogy mindketten végeztünk a munkahelyen. Õ el is
indult elém, de úgy alakult, hogy még maradnom kellett,
így felhívtam és mondtam neki, hogy menjen haza egye-

TERRORTÁMADÁS LONDONBAN:

„AHOVA SZEM ELLÁTOTT, EMBEREK FEKÜDTEK”

dül. Ahogy visszafordult, egy perc múlva már hívott is és
mondta, hogy valami történt. Azt hittük, a Bajnokok Ligá-
ja miatt verekedés tört ki. Elmondta, hogy az éttermük elõtt
négyen fekszenek. Egy rendõr is ott ül, aki vérzik, az em-
berek pedig szaladnak, ki merre lát. Kinéztem az abla-
kon, akkor már nálunk, az étterem elõtt is sikoltoztak az
emberek. Aztán láttam az ablakon keresztül, hogy össze-
esett egy fiatal fiú. Lyukas volt a pólója, a háta pedig vér-
zett. Kirohantunk. Valaki lehúzta róla a pólót. Mikor meg-
láttam, hogy öt-hat helyen meg volt szúrva, sokkot kap-
tam. Nem tudtam hozzányúlni, csak üvöltöztem, hogy hív-
janak mentõt, de képtelenség volt õket elérni...

AZ EGYIK PINCÉR SOKKOT KAPOTT
– Az utcán minden percben rendõrök vonultak, de sen-

ki nem állt meg. Egy taxis kirohant az utcára és megállított
egy rendõrségi kisbuszt. A következõ pillanatban már gép-
fegyveresek vettek körbe minket is. Az éttermünkhöz tar-
tozik egy színház is, amiben 22.30-kor volt vége az elõ-
adásnak, 200 emberrel. Ekkorra már itt is rendõrök vol-
tak. Bezáratták a kaput és üvöltöttek, ne álljunk az ablak-
nál, tartsuk vissza a vendégeket. Vizet osztottunk nekik.
Negyed órával késõbb szólt az egyik rendõr, hogy öt per-
cünk van kiüríteni az éttermet. Én a bejáratnál álltam
egyikõjükkel és kiabáltam folyamatosan, hogy siessenek
és csak bal kéz felé lehet elhagyni az épületet. Közben a
barátom visszaszaladt hozzám az étterembe, a hátsó be-
járaton keresztül, de már akkorra ott is rendõrök voltak,
nem engedték be. Az egyik pincérünk sokkot kapott, mert
az ajtón keresztül látta, hogy valakit nyakba szúrtak. Miu-
tán elment az utolsó vendég, jelezték, hogy én is indulha-

tok. Még visszarohantam a táskámért, be akartam várni a
többi éttermi dolgozót, de minden öt méteren rendõr állt,
üvöltöttek, hogy feltett kezekkel szaladjak és ne álljak meg.

„HAJNALI NÉGYRE ÉRTÜNK HAZA”
– A barátomékat az utca másik végére, a híd felé kezd-

ték el terelni, ahol a teherautó tarolt. Azt mondta, ahová a
szem ellátott, emberek feküdtek, mindenhol mentõk áll-
tak. Én csak egy távoli keresztezõdésben találkoztam is-
merõsökkel, onnan meg gyalogoltunk. A buszok nem vet-
tek fel, taxit pedig lehetetlenség volt fogni. Mindenhol
embereket láttam. Hajnali négyre értünk csak haza.

PERCEKEN MÚLOTT
Böbéék a terrortámadás óta otthon vannak, az étterem

is, ahol dolgoznak, zárva tart. Azt mondja, az egész kör-
nyék le van zárva.

– Az étteremkulcsokat is elvették. Az egyik szakács két
napja ott áll. Az összes irata az épületben maradt, vasárnap
indult volna el nyaralni. Iratok nélkül nem tud. Vonatok va-
sárnap még nem közlekedtek. Iskolai szünet is van. Olyan,
mintha kicsit megállt volna az élet. Nem tudom, mikor és
hogyan lehet ezen átlépni, fõleg, hogy azt kiabálták végig a
támadók, hogy õk nem turisták Londonban és visszajönnek.
Mi nagyon szerencsések vagyunk. A barátom sose szokott
este 10-kor végezni. Ha két perccel késõbb jön ki az étte-
rembõl, bele sem merek gondolni, mi történhetett volna vele,
hiszen az éttermük elõtt szurkáltak. Vagy ha én végzek 10-
kor, akkor én is a piac felé tartok abban az idõben... Perce-
ken múlott az életünk, de jól vagyunk, és most már hálát
adok minden egyes napért... (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Új gyárat avatott a SONA BLW cso-
port. Az autóalkatrészek gyártásával fog-
lalkozó nemzetközi cég több mint négy-
milliárd forintot fektetett be a Hajdú-Bi-
har megyei Polgáron és azt tervezi, hogy
130 fõt fog alkalmazni Kelet-Magyaror-
szágról. Az indiai cégcsoport több üze-
met is birtokol Európában. Csak Német-
országban három településen állítanak

elõ személy- és teherautókhoz, valamint
mezõgazdasági gépekhez precíziós fém
alkatrészeket. Polgáron is ezeket fogják
gyártani. – Ez az elsõ zöldmezõs beru-
házásunk Indián kívül, és nagyon büsz-
kék vagyunk rá. Azért választottuk ezt a
helyszínt, mert amellett, hogy megfelelõ
helyet találtunk itt, szakképzett munka-

erõ is rendelkezésre áll. Ebbõl a szem-
pontból nagyon jók az erõforrásai ennek
az országnak. Piacképes termékeket tu-
dunk itt elõállítani, mert meg vagyunk
gyõzõdve arról, hogy Magyarország ki-

INDIAI SIKERTÖRTÉNET KEZDÕDIK POLGÁRON
váló helyszín a minõségi termékek gyár-
tásához – tette hozzá Sunjay Kapur, a
SONA BLW csoport elnöke.

MÁR AZ AVATÁSON
BEJELENTETTÉK A BÕVÍTÉST

Egy 5000 négyzetméteres csarnokban
kezdi meg a gyártást az indiai tulajdonú
cég. Több mint harminc fõvel kezdték el a
munkát, de már most bõvítést terveznek. –
Jelenleg precíziósan kovácsolt elõgyárt-
mányokból forgácsolással állítunk elõ fél-
kész gyártmányokat, melyek személy- és
tehergépkocsiknak a váltójába és differen-
ciálmûvébe, hajtásrendszerébe épülnek be.
A terveink szerint a következõ év végéig

130 fõsre fogjuk felbõvíteni azt a létszá-
mot, ami jelen pillanatban 30–35 fõ között
van – tette hozzá Mocsár József, a SONA
BLW Hungary Kft. gyárigazgatója.          (x)

 
Kelet-magyarországi munkavállalókat
vár majd a Polgáron mûködõ
autóalkatrészgyár. Az avatáson az is
kiderült, hogy nemcsak az alkalma-
zottak létszámát bõvítik. Augusztus-
ban újabb ötezer négyzetméterrel
növelik majd a gyártócsarnok terüle-
tét. A tervek szerint 2021-ig több mint
4 milliárd forintot fektet be itt az in-
diai tulajdonos, amit a kormány 800
millió forinttal támogat.
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NYÍREGYHÁZI NYÁRTERVEZÕ Mivel töltsük az idõt nyáron, Nyíregyházán? E kérdést nemcsak a turisták
teszik fel, hanem mi is gyakran, akik itt élünk. Az alábbi összeállítással szeret-
nénk iránytût adni a programokban való eligazodáshoz – valóban a teljesség
igénye nélkül. Kérdésünkre néhány önkormányzati cég, intézmény elküldte,

mi várható náluk a következõ hónapokban, a kedves olvasók kedvükre sze-
mezgethetnek belõlük. Részletek nagy valószínûséggel az aktuális rendezvé-
nyek elõtt a Naplóban, és folyamatosan a nyiregyhaza.hu, valamint a
hellonyiregyhaza.hu oldalakon olvashatók majd.

KÖNYVTÁRI ÉLMÉNYEK ÉS INSPIRÁCIÓK NYÁRON IS
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár nyá-

ron a megszokottól eltérõ nyitvatartással várja az ér-
deklõdõket. Csupán csak egy hétre zár be a központi
könyvtár augusztus 14–20. között, de ez idõ alatt sem
maradnak olvasnivaló nélkül a nyíregyházi lakosok, mert
a két nagy fiókkönyvtár (Vécsey Utcai Fiókkönyvtár,
Örökösföldi Fiókkönyvtár) a megszokott nyitvatartási
rendben várja a látogatókat.

Természetesen a könyvtári rendezvények iránt érdek-
lõdõknek is kínál a könyvtár programokat a nyár folya-
mán. Akik alapfokú informatikai oktatáson szeretnének
részt venni, most lehetõség nyílik rá térítésmentesen a
központi könyvtár oktatótermében, ahol 35 óra kereté-
ben a számítógép, tablet és az okostelefon használatá-
hoz szükséges alapvetõ tudáshoz juthatnak.

A képzésen mindenki részt vehet, aki:
– elmúlt 16 éves és nincs tanulói/hallgatói jogviszonya,
– nem múlt el 65 éves, így a megszerzett tudást a mun-

ka világában is hasznosítani tudja,
– nem igazodik el a digitális világban, és emiatt úgy

érzi, hogy sok mindenbõl kimarad,
– könnyebben szeretne munkát találni,
– megtanulná használni az okoseszközét,
– csak általános iskolai végzettsége van, és képezné

magát,
– elmúlt 50 éves, és a munkához szükséges a számí-

tógép alapszintû használata,
– vagy csak szeretné a családdal, ismerõsökkel az

interneten keresztül is tartani a kapcsolatot,
– otthonról szeretné intézni hivatalos ügyeit az

okoseszközök használatával.

A könyvtárban induló tanfolyamok idõpontjai:
– 2017. 06. 12. – 2017. 06. 17.
– 2017. 06. 26. –  2017. 07. 08.
– 2017. 07. 10. – 2017. 07. 22.

Érdeklõdni és jelentkezni a könyvtárban lehet,
nyitvatartási idõben!

Szlogenük: „A könyvtár kapuján át vezet az út a
digitális tudáshoz.”

A könyvtár nyári programjai:
UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN. Ugyan Anita elsõ nõi hegy-

mászó, aki a Mount Everestet megmászta, vetített képes elõ-
adása. Idõpontja: 2017. június 20. (kedd) 16.30.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK. Virtuális látogatás Nyíregyháza
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kutatómûhelyeibe címû
rendezvénysorozat 12. elõadása A Tiszántúli Református Egy-
házkerületi és Kollégiumi Levéltár címû elõadás. Idõpontja:
2017. június 22. (csütörtök) 16.30. Elõadó: dr. Szabadi István
levéltárigazgató.

FOTÓKLUB indul diákok részére. Ha érdekel a fotózás és
képszerkesztés, ha szeretnéd elsajátítani a fotózás alapjait, és
megosztani másokkal az alkotás élményét, ha szeretnéd nyá-
ron a szabadidõd hasznosan eltölteni, akkor itt a helyed a
könyvtárban, a Kamasz Fotóklubban. Várjuk középiskolás
diákok jelentkezését. Jelentkezési határidõ: 2017. július 1. Je-
lentkezni e-mailben a szakmary.laszlone@mzsk.hu e-mail-
címen lehet. Add meg neved és elérhetõségeid, és a részlete-
kért figyeld honlapunkat, a www.mzsk.hu oldalt. A klubot
megfelelõ létszámú érdeklõdõ esetén (min. 5 fõ) indítjuk el.

KÖNYVES FACEBOOK KIHÍVÁS. Ajánld kedvenc olvas-
mányod kortársaidnak – általános és középiskolás diákok szá-
mára hirdetett könyves ajánló a Vécsey Utcai Fiókkönyvtá-
runk (4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 15.) szervezésével. Hogy
hasznosan teljen a nyár! Részletek a fiókkönyvtár Facebook
oldalán.

„KAMASZ TERASZ” KI VAGYOK ÉN? Beszélgetés közép-
iskolás amatõr írókkal, költõkkel, a könyvtár teraszán. A nyá-
ri szünetben kéthetente 16 órától várjuk azon amatõr írókat,
akik szeretnének egy közösséghez tartozni, megosztani alko-
tásaikat, tanulni egymástól, vagy csak egy jót beszélgetni. Az
elsõ alkalom: 2017. július elsõ hete. A foglalkozásokat veze-
ti: Nagy Zsuka költõ.

STRANDKÖNYVTÁR. Nyáron is szeretné népszerûsíteni
az olvasást a megyei könyvtár, ezért idén is várja az olvasó-
kat a Strandkönyvtár a Sóstói Parkfürdõben. Több mint 300
kötettel, elsõsorban könnyed kikapcsolódásra alkalmas olvas-
mányokkal (romantikus regény, krimi, fantasy) és rengeteg fo-
lyóirattal várják július 10–30. között minden munkanapon
10.00–18.00 óra között az érdeklõdõket. A helyszínt a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. biztosítja. A strandkönyvtár regisztráció alap-
ján bárki számára igénybe vehetõ és ingyenes.

ÉRTÉKES ESTÉK. Kéry Péter Nyíregyháza és környéke tör-
ténelmérõl, természeti értékeirõl, néprajzáról szóló filmalko-
tásai. Vetítéssel egybekötött elõadás. Idõpont: 2017. július 17.
(hétfõ) 16.00. Elõadó: Kéry Péter.

ÉRTÉKES ESTÉK. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye. Vetítéssel egybekötött
elõadás. Idõpont: 2017. augusztus 4. (péntek) 16.00.

MÚZEUM: ÉJSZAKÁK, NAPPALOK, TÁRLATOK

SÓSTÓI MÚZEUMFALU:
MEGTARTOTT HAGYOMÁNYOK

Június 23. Szent Iván-éj
Július 30. Rendkívüli gyermeknap  (ezen a napon a

gyerekek számára a belépõjegy ára 100 Ft)
Augusztus 20. Az új kenyér ünnepe

SÓSTÓ:
ZENÉLÉS, VIZEZÉS, FOCIZÁS, SÖRÖZÉS

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. a szezonban június közepé-
tõl minden vasárnap ingyenes bábszínházi elõadások-
kal várja a gyermekes családokat.

VMKK:
TÁBOROK, PROGRAMOK TÖBB HELYSZÍNEN

Borbányai Mûvelõdési Ház:
– június 26–30. Kézmûves tábor
– augusztus 7–11. Kézmûves tábor
– július 1. Jó estét nyár, jó estét Borbánya, valamint Bor-

bánya, Gólbánya
– augusztus 5. Borbánya, Gólbánya
– augusztus 20. Államalapító Szent István tiszteletére

rendezett ünnepség Nagyszálláson és Borbányán

Jósavárosi Mûvelõdési Ház:
– július 3–7. Városismereti tábor
– július 24–28. Zenei tábor
– július 31. – augusztus 4. Aerobik- és tánctábor
– augusztus 7–11. Kézmûves tábor
– augusztus 11-12. Jósavárosi Napok
– augusztus 14–18. Mozgás tábor

Butykai Közösségi Ház:
– június 25. Cseresznyefesztivál
– június 26–30. Kézmûves tábor
– augusztus 7–11. Kézmûves tábor
– augusztus 19.: Államalapító Szent István tiszteletére

rendezett ünnepség Rozsrétszõlõn
Városmajori Mûvelõdési Ház:
– június 16.  17.30 Kiállításmegnyitó Nagy Mariann kép-

zõmûvész munkáiból, 18.00 Cserháti Zsuzsa Est Zentai
Edit és Csernák Tibor elõadásában

– július 1. 15.00–20.00 Városmajori Nap
– augusztus 10. 18.00 „80 nap alatt a Föld körül”: Fü-

löp-szigetek – Barkóczi Bea táncmûvész élménybe-
számolója és Táncestje

– augusztus 16. 18.00 Dr. Granville Pillar dalestje – A
’60-as évek szerelmes slágereibõl

Kertvárosi Közösségi Ház:
– június 19–23. Kézmûves tábor
– július 10–14. Kézmûves tábor

Nyíregyházi Városi Galéria:
– július 10–14. „Mûvészkedõs” képzõmûvészeti tábor

Krúdy Gyula Art Mozi:
– június 15., 29. Nyári Filmes Szabadegyetem

Természetesen a szervezõk a programváltoztatás jogát
minden esetben fenntartják.

2017. június 24. 17.00 Múzeumok Éjszakája a Jósa And-
rás Múzeumban: NÕ-ÉRZÉKISÉG-SZEXUALITÁS. Benne:
Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert pódiumestje, Janklovics
Péter stand-up produkciója, Hot Jazz Band koncert, Ma-
gashegyi Underground koncert. (Részletek a jövõ héten.)

Négy kiállítás
Négy idõszaki kiállítás is nyílik, mely kapcsolódik a

Múzeumok Éjszakájához, de tovább lesz megtekinthetõ.
Csókolj meg édes!  – Felnõtteknek szóló, erotikát felvillan-
tó kiállítás, HÕS-NÕ-KÉP – Nõk a képregények világá-
ban, NÕ – Nõk a Nõkrõl – Nõi alkotók alkotásai nõkrõl  –
PIKÁNS OLDAL – viccek hallható és olvasható formában
képi megjelenítéssel.
,,Fejedelmi kincsek” – erdélyi tallérok kiállítás

A kiállítás tervezett megnyitója: 2017. augusztus 18.
(péntek) 11 óra. A tárlaton 16–17. századi erdélyi tallérok-
ból és emlékérmekbõl álló gyûjtemény látható, többek
között  Báthori Zsigmond, Bethlen Gábor, Apafi Mihály és
Thököly Imre  korából.

Különleges tárlatvezetések keddenként
A Jósa András Múzeum is csatlakozik a Nyíregyházi

Turisztikai Nonprofit Kft. által meghirdetett garantált prog-
ramokból álló turisztikai csomaghoz. A múzeum 2017.
június 20. – 2017. augusztus 31. között minden kedden
10–11 óra között változatos vezetésekkel nyújt bepillan-
tást a múzeum világába. Hetente változó témával várjuk
az érdeklõdõket, többek között megismerkedhetnek a res-
taurátormûhelyben folyó munkálatok egy szeletével, a tör-

ténész, régész, irodalomtörténész és múzeumpedagógus
szemszögébõl bemutatásra kerülõ kiállításokkal, történe-
tekkel. A programokról bõvebben a múzeum honlapján és
Facebook oldalán tájékozódhatnak. Elõzetes regisztráció
szükséges a josagarantalt@gmail.com e-mail-címen.

Szent Iván-éj a múzeumfaluban

Koncertek két helyszínen a Kossuth téren
Az elõzõ évekhez képest újdonság a VIDOR Fesztivá-

lon (augusztus 25. – szeptember 2.), hogy idén két helyszí-
nen is lesznek koncertek a Kossuth téren.  A szervezõk
tervei szerint a Kossuth-szobor közvetlen közelében felál-
lított színpad 17.30 és 18.30 között várja majd a vidorgókat,
akiket az este folyamán az utóbbi években bevált, Magya-
rok Nagyasszonya Társszékesegyház bal oldalán felállított
nagyszínpad  elõadói csábítanak maradásra a város fõte-
rén. Az ország legvidámabb hetének helyszínei között to-

SZÍNHÁZ: SZABADTÉRI ÉS VIDOR

vábbra is szerepel  a Korzó színpad, ahol nemcsak élõze-
nére, de filmvetítésre is készülhetnek a fesztiválozók.

Szabadtéri színház
Mivel a Benczúr téri játszóhely tervezett felújítása

csak õsszel kezdõdik, ezért, a korábban beharango-
zottaknak megfelelõen, idén nyáron is lesznek nívós
elõadások a szabadtérin, a Móricz Zsigmond Színház
szervezésében. Részletek a plakáton.

– Minden szerdán és pénteken, június közepétõl: Éjsza-
kai fürdõzés

– 2017. 06. 30–07. 01: VI. SóstóFeszt – Tófürdõ
– 2017. 07. 09.: RC RG65 – Modellvitorlás verseny –

Csónakázótó
– 2017. 07. 15.: II. Sóstói Sárkányhajó Fesztivál és

Barkácsbogrács Amatõr Fõzõverseny
– 2017. 07. 13–16: „VI. Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. – Nyír-

egyházi Sportcentrum Országos Strandfoci Bajnokság
a Fatum Property Kupáért”

– 2017. 08. 04–06: VI. SóstóSerFeszt – Krúdy Sétány

ÉS MÉG EGY KIS SPORT,
TÁNC, ÜNNEP, BULI

Június 29. – július 2. VI. Hübner Beachvolleyball in the
City rendezvény – Kossuth tér
Augusztus 15–21. Nemzetközi Néptánc Fesztivál
Augusztus 20. Államalapító Szent István ünnepe
Augusztus 26. Sunshine Fesztivál
Augusztus 26-27. XV. Nyíregyházi Huszártalálkozó
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KÖZEL SZÁZEZER NÉZÕ A SZÍNHÁZBAN

IDÉN IS A KOSSUTH TÉRRE VÁRJÁK
A KÖNYVBARÁTOKAT

NEMZETI ÖSSZE-
TARTOZÁS NAPJA

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából em-
lékeztek a 97 évvel ezelõtt történtekre a Hõsök te-
rén. 1920. június 4-én írták alá Versailles-ban azt a
szerzõdést, amely Magyarország – mint akkor kiki-
áltott háborús bûnös – területét 282 ezer négyzet-
kilométerrõl 93 négyzetkilométerre csökkentette,
így az új határ túloldalára rekesztve több mint 10
millió lakost.

A záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimná-
zium és Dr. Béres József Kollégium diákjai emlékezõ
mûsorukban felelevenítették azt a nemzeti tragédiát,
amely 1920. június 4-én érte Magyarországot. Buda-
pesti idõ szerint ezen a napon 16 óra 32 perckor írta
alá a magyar küldöttség azt a diktátumot, amely a Ma-
gyar Királyság új határait állapította meg. Az elsõ vi-
lágháborút lezáró szerzõdésben a gyõztesek kijelen-
tették, hogy Magyarország, mint vesztes ország, köte-
les a gyõzteseknek okozott károkért felelni. A szerzõ-
dés értelmében elcsatolták az ország területének több
mint kétharmadát, a 18 milliós népességbõl pedig alig
maradtak 9 millióan az új határ vonalán belül. A ma-

Június 8-ától 12-éig rendezik meg a 88. Ünnepi Könyv-
hét és a 16. Gyermekkönyvnapok programsorozatát a
megyeszékhelyen. Idén is a Kossuth térre várják a könyv-
barátokat, ahol a változatos rendezvények mellett több
mint 20 íróval, költõvel is találkozhatnak az érdeklõdõk.

Az ünnepi könyvhét egyedülálló magyar kulturális ren-
dezvénysorozat, az elsõt 1929-ben tartották meg, és Nyír-
egyháza is évtizedek óta kapcsolódik helyi programokkal
az eseményhez. Idén június 8. és 12. között várják a könyv-
barátokat a Kossuth térre. A háromnapos programsorozat
lehetõséget ad arra, hogy újra egymásra találjon az iroda-
lom és a közönsége, az író és az olvasó, a könyvkiadó és
a könyvkereskedõ.

Itt lesz többek között Petõcz András, Schein Gábor,
Hegyi Barbara, és természetesen a megyebeli írók, költõk
is részt vesznek a programokon. Lesz dedikálás, könyv-
csere, kötészeti bemutató, legóember, népi fajátékok, kéz-
mûves foglalkozás és mesefotózás is.

STAR WARS HÕSÖK A TÉREN

Tomasovszki Anita könyvtárigazgató elmondta, ezek
mellett egy különleges attrakcióval is készülnek a szerve-
zõk. Megelevenedett könyvlapok címmel életre keltik a
Star Wars könyvek hõseit, ehhez jelmezesek jelentkezé-
sét várják, akiket díjaznak is, valamint rengeteg meglepe-

téssel, ajándékkal készülnek. Az ünnepi könyvhét ideje
alatt a könyvtár népszerûsíti megújuló szolgáltatásait is,
így a Születésnapi Újság mellett Születésnapi Képeslapot
is készítenek. Emellett az olvasók ismét ingyen iratkoz-
hatnak be a könyvtárba, és amnesztiahetet is tartanak, ami
azt jelenti, hogy a lejárt kölcsönzési határidejû könyveket
késedelmi díj nélkül adhatják vissza.

A 88. Ünnepi Könyvhét részletes programja a www.nyiregy-
haza.hu oldalon is megtalálható.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

gyar hadsereg létszámát 35 ezer fõben határozták meg,
és megtiltották a légierõ és a nehézfegyverek tartását.
A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar
Országgyûlés 2010-ben a Nemzeti Összetartozás
Napjává nyilvánította.

AZ ÖSSZETARTOZÁS FONTOSSÁGA

Petneházy Attila, a FIDESZ-KDNP nyíregyházi or-
szággyûlési képviselõje szerkesztõségünknek elmond-
ta, ez régi adósságunk a határon túl élõ testvéreinkkel
szemben is. Személyes élményét is hozzátette, mint a
Parlament Nemzeti Összetartozás Bizottságának tag-
ja. Kifejtette, nála a nemzeti összetartozás kérdése nem
egy napra korlátozódik, hanem egész éves tevékeny-
ség. Az országgyûlési képviselõ elmondta, a bizottság
most jött haza Csángóföldrõl és ott testközelbõl is át-
érezhették az összetartozás fontosságát.

„ÉLÕ KÖTELÉK”

Dr. Kovács Ferenc polgármester emlékezõ beszé-
dében azt mondta, Magyarország 20. századi tragé-
diája mélyen beleivódott az emberek lelkébe. Hoz-
zátette, kimondatlanul is magában hordozza minden-
ki ezt a traumát. Ezen a napon minden esztendõben
ki kell mondani azt, amit a szívünk rejt. Kimondani és
újra megerõsíteni, hangosan kiáltani, hogy a határon
túli testvérek is meghallják, a megcsonkított ország-
határok sem választhatnak el soha bennünket. A nem-
zeti összetartozás olyan élõ kötelék, amit soha semmi
nem szakíthat el. Köszönhetõen a magyarság és a kor-
mány józanságának. Ezt bizonyítja a kettõs állampol-
gárságról alkotott törvény és a honosítási eljárások nagy
száma is. Az ünnepi mûsort és a beszédeket követõen
az emlékezõk megkoszorúzták a megyeháza falán el-
helyezett trianoni emléktáblát.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Véget ért az idei évad a Móricz Zsigmond Színházban.
A társulat munkáját évadzáró ülésen köszönte meg Kirják
Róbert ügyvezetõ. Az utolsó testületi összejövetelen már
a következõ évad elõadásait is ismertették a színészekkel.

446 elõadás, 12 bemutató, a tavalyi évadhoz viszonyít-
va 356-tal több, közel 20 ezer eladott bérlet és több mint
93 500 nézõ a 35. jubileumi évadban, aminek végéig mint-
egy  446  bemutatott elõadás a  12 százalékos bevételnö-
vekedésen túl országos elismeréseket is hozott a társulat-
nak. A Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról címû
musical bekerült a legjobb nem fõvárosi szórakoztató elõ-
adások közé a budapesti Városmajori Szabadtéri Színpad
versenyprogramjában; az Emilia Galotti címû polgári tra-
gédiát az év 40 legfontosabb elõadása közé sorolta a szak-
ma; a Castel Felice címû történelmi színdarabot az alko-
tók legnagyobb megtiszteltetésére az MTVA M5-ös csa-
tornája rögzítette és tûzte mûsorára. A Hello, Dolly! címû
musical meghívást kapott a RAM Colosseum jövõ évadá-
ba; a Sárkányölõ Krisztián címû mesés lovagi torna pedig
nemcsak a VIDOR, de az Ördögkatlan Fesztiválon is vár-
ja majd a gyerekeket.

Az évadzáró társulati ülésen Kirják Róbert igazgató
megköszönte a színészek, a technikai és az irodai dolgo-
zók munkáját. Többen elismerésben is részesültek.

– Nyíregyháza Város Nívó-díját Horváth Margit szín-
mûvésznõ vehette át dr. Kovács Ferenc polgármestertõl.

– A Kelet színésze az újság szerkesztõsége és a közön-
ség szavazatai alapján idén Varga Balázs lett.

– Arany Kalapács-díjat kapott Kaposvári Károly világosító.
– Aranyceruza-díjat vehetett át Darainé Peti Judit, a te-

átrum gazdasági igazgatója.

– A Móricz-díjat Nagyidai Gergõ nyerte el.
– Az évad nézõje Orosz József lett.

HAMAROSAN KEZDÕDIK
A SZABADTÉRI NYÁR

Bár a kõszínházi évadnak vége van, a színházked-
velõ közönség nyáron sem marad élmények nélkül,
hiszen június 23-án kezdetét veszi a szezon a Szabad-
téri Színpadon. Az érdeklõdõk megtekinthetik az Én
és a kisöcsém, a Legyetek jók, ha tudtok, Az õrült nõk
ketrece, A régi nyár, A folyón túl Itália és a Balfácánt
vacsorára címû darabokat. Részletek a 9. oldalon.

MARAD AZ IGÉNYES SZÓRAKOZTATÁS

A 2017/18-as évadban 14 új bemutató vár a közönség-
re. Látható lesz a nagyszínpadon Sherlock Holmes, A sá-
tán kutyája, az Illatszertár, a Chicago, a Don Carlos és A
hülyéje. A Krúdy Kamarában tekinthetik meg A név: Car-
men, az Asszony asszonynak farkasa, a Leenane szépe,
és A rózsák háborúja címû elõadásokat. A gyerekek is szó-
rakozhatnak a következõ évadban. Nekik készül a Diótö-
rõ, A dzsungel könyve, A kék pék, a Mirr-murr kalandjai
és a Moszmók Afrikában. A nagy érdeklõdésre való tekin-
tettel a szórakoztató darabok továbbra is repertoáron ma-
radnak, így azok, akik lemaradtak a Szibériai csárdás, a
Függöny fel!; a Hello, Dolly!, A Fõfõnök, vagy a SingSing-
Sing Mázs-képp címû produkciókról, jövõre még pótol-
hatják.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A jubileumi, 35. évad társulatának közös fotója a zárás után
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Az Arany János Gimnázium és Álta-
lános Iskola Szõlõskerti Tagintézményé-
nek tanárai már öt éve sikeresen vesz-
nek részt a Határtalanul programban. A
legutóbbi  HAT-16-01-0007 számú pá-
lyázat keretében május 19. és 22. kö-
zött a 7. évfolyamos tanulók négy cso-
dálatos napot töltöttek a festõi szépségû
Erdélyben. Már az indulás elõtt néhány
héttel megkapták a feladatukat. Felké-
szültek a meglátogatandó nevezetessé-
gek földrajzából, történelmébõl, irodal-
mából. A négynapos körút alatt jártak
Nagykárolyban, Zilahon, Kolozsváron,
a Tordai-hasadéknál, Korondon, Gyer-
gyószentmiklóson, a Békás-szorosnál, a
Gyilkos-tónál, a Medve-tónál, a parajdi
sóbányában, Farkaslakán, Székely-
udvarhelyen, Csucsán és Nagyváradon.
Az utolsó nap estéjén fáradtan, de élmé-

HATÁRTALANUL – NÉGY FELEJTHETETLEN NAP ERDÉLYBEN
nyekben gazdagon érkeztek meg Nyír-
szõlõsre. Kicsit rosszul esett, hogy más-
nap vissza kellett ülni az iskolapadba.

Köszönet a csodás napokért pedagógu-
sainknak, és kívánjuk minden hetedikes-
nek, hogy részük legyen egy ilyen fe-
lejthetetlen utazásban!                       (x)

A 7. a és 7. b osztály tanulói

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
június 16. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy
telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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NYÁRI DIÁKMUNKA PROGRAM
A 16 és 25 év közötti fiatalság idén is számíthat arra,

hogy részt vehet a „Nyári diákmunka” programban. A me-
gyei kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint június 19-
étõl regisztrálhatnak az érdeklõdõk a járási hivataloknál, s
akár havi százezer forint körüli összegre is számíthatnak.

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkata-
pasztalat- és munkajövedelem-szerzés elõsegítésére hir-
detik meg az idén is – a korábbi évekhez hasonlóan – a
„Nyári diákmunka” központi munkaerõ-piaci programot.
2017. július 1. – augusztus 31. között Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében több mint 320 millió forint forrásból, a
tervek szerint mintegy 3400 diák foglalkoztatására nyílik
lehetõség, s mindez lehetõséget kínál a diákok kötelezõ
szakmai gyakorlatának teljesítéséhez is. Egyben az is cél,
hogy a diákmunka segítségével a fiatalok olyan ismere-
tek, tapasztalatok birtokába jussanak, melyek segítik õket
a késõbbi munkavállalás során.

ÖNKORMÁNYZATI SZFÉRÁBAN

A „Nyári diákmunka” programban azok a nappali ta-
gozatos diákok vehetnek részt, akik a program indulása-
kor (2017. július 1-jén) már betöltötték a 16. életévüket,
befejezésekor (2017. augusztus 31-én) pedig még nem
múlnak el 25 évesek. A foglalkoztatást biztosító munkál-
tató a területi, települési önkormányzatok és önkormány-
zati alaptevékenységet végzõ intézménye lehet. A prog-
ram a béreket támogatja, a 100 százalékos támogatás leg-

feljebb két hónapra adható, július 1. és augusztus 31. kö-
zött, maximum napi hatórás foglalkoztatás mellett.

TÁMOGATOTT BÉR

A támogatás a minimálbér, illetve a garantált szakmun-
kás bérminimum idõarányos részének felel meg, így a

A Jósa András Múzeumban is dolgozhattak diákmunkában a fiatalok (Fotó: archív)

szakképzetteknél 120 750 forint, a szakképzettséggel nem
rendelkezõknél 95 625 forint lehet személyenként és
havonta.

Az önkormányzatoknak a járási hivatalokhoz kell be-
nyújtani a felmerülõ munkaerõigényüket. A diákok június
19-étõl regisztrálhatnak az illetékes járási hivatal foglal-
koztatási osztályánál.

Magyar szempontból minden idõk egyik legnagyobb és leg-
összetettebb sporteseményét rendezik meg egy hónap múlva
hazánkban. Budapesten (július 14–30. között) a földkerekség
legjobb úszói, vízilabdázói, mûugrói, mûúszói és óriástorony-
ugrói, míg Balatonfüreden (augusztus 7–20. között) a legjobb
nyílt vízi úszók harcolnak majd a világelsõségért. Az esemény
nagyságát mutatja, hogy a lebonyolításban mintegy 3500 ön-
kéntes (képünkön) vesz majd rész, köztük nyíregyháziak is.

A július 14. és 30. között sorra kerülõ világbajnokságra hét-
ezer akkreditált résztvevõ érkezik, az augusztus 7. és 20. kö-
zött rendezendõ masters vb-re pedig 12–14 ezer. Õket is segí-
ti majd az a mintegy 3500 önkéntes, akiknek a képzése már
áprilisban elkezdõdött. A feladatra egyébként több mint 8 ez-
ren jelentkeztek, 90 országból, így nemcsak Magyarország-
ról, hanem a tengeren túlról, Brazíliából, Argentínából, de
Angliából, Dániából és Hollandiából is.

ÖSSZESEN 30 TERÜLETRE
Dr. Perényi Szilvia, önkéntes programiroda-igazgató a

Nyíregyházi Napló érdeklõdésére elmondta, összesen har-
minc területre várják az önkénteseket, akik számára a je-
lentkezési felület a www.fina-budapest2017.com
weboldalon még nyitva áll. Õk Magyarország eddigi leg-
nagyobb sporteseményének lebonyolításában vállalják az
egyik legfontosabb szerepkört, hogy összesen 30 területen,
pl. akkreditáció, nyelvi támogatás, nemzetközi fogadások
és 6 sportág feladatainak megvalósításában vesznek részt.

A LEGIDÕSEBB 67 ÉVES
– Önkéntesnek bárki jelentkezhet, csak alsó korha-

tárt szabtunk meg, az a 16. év. Felsõ korhatár viszont
nincs. Magyarországról a legidõsebb önkéntesünk
1940-es születésû, vagyis 77 éves.

SOK HELYSZÍN, SOK FELADAT
– Az önkéntesek számára különbözõ képzési napokat

is szerveztünk. Általános tájékoztatást kaptak a rendez-
vény nagyságáról, a teljes átfogó rendszerrõl, hiszen sok
helyszínen, sok feladatban kell majd segíteniük. Persze
mindezek mellett kapnak protokoll, konfliktus menedzs-
ment, valamint fogyatékosok bánásmódjával kapcsola-
tos képzést is és vannak konkrét feladatokhoz kapcsoló-
dó képzéseink. Ezeken találkoznak a területvezetõjük-
kel, majd megnézik a létesítményt, megkapják a felada-
tukat.

ÉNEKELNEK ÉS TÁNCOLNAK IS
– Az önkénteseknek van egy önkéntes daluk,

ami hamarosan elérhetõ lesz a youtube-on is. Ezt
a Mindenki címû Oscar-díjas film kórusa énekel-
te fel. Mindemellett egy önkéntes táncunk is van,
amit a TF-s hallgatók adnak elõ, az önkéntesek
pedig megtanulják és táncolni fogják a versenyek
alatt.

NYÍREGYHÁZÁRÓL 29-EN
– 54 olyan önkéntesünk is lesz, akik Nyíregyházán szü-

lettek – folytatta a tájékoztatást a programiroda-igazgató.
Közülük vannak olyanok, akik Nyírbogáton, vagy éppen
Nyírlugoson élnek, de 29 segítõ állandó lakcíme a sza-
bolcsi megyeszékhelyen van. Õk többségében egyetemis-
ták és középiskolás diákok.

„EGYBÕL LECSAPTAM A LEHETÕSÉGRE
– Én a médián keresztül hallottam, hogy önkénte-

seket keresnek és egybõl lecsaptam a lehetõségre, le-
adtam a jelentkezésemet a vb-re. Sokáig nem tudtam
biztosan, hogy bekerültem-e a csapatba, hiszen elõ-
ször csak a jelentkezésrõl kaptam visszajelzést. Mi-
kor azonban már arra is lehetõségem volt, hogy je-
lentkezzek az elsõ általános képzésre, akkor vált tel-
jesen biztossá a szememben, hogy sikerült. Itt alapve-
tõ információk, tudnivalók hangzottak el a világese-
ményrõl, illetve kaptunk egy kis betekintést is, hogy
az adott területen önkénteskedõkre milyen feladatok
várnak majd – osztotta meg emlékeit Rendes Bende-
gúz, aki nyíregyháziként részt fog majd venni a világ-
bajnokság lebonyolításában.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: FINA – Budapest 2017



FIATALOK

2017. JÚNIUS 9. 13

KALAND AZ ÉLET KÍNÁBAN
A NYÍREGYHÁZI LÁNYNAK

Nyíregyházán született és élt egészen
húszéves koráig Bodnár Gréta (24), majd
családját követve áttette székhelyét Kíná-
ba, ahol azóta is lakik. Az életet kaland-
ként felfogó és a mának élõ fiatal lány
évente egyszer hazatér a szabolcsi megye-
székhelyre, ekkor sikerült nekem is a ke-
leti világ rejtelmeirõl faggatnom õt.

– A családomat követve utaztam Kínába,
ahol a szüleim egy magyar pálinkát készítõ
vállalkozást vezetnek. Elõször ijesztõ volt az
a gondolat, hogy felhagyok az addigi életem-
mel, és valami egészen újat tapasztalok meg,
de most már elmondhatom, hogy megérte a
kockázatot – mondta Gréta, aki már négy éve
él Kína egyik tengerparti nagyvárosában,
Qingdaoban. Fél évig csak nyelvet tanult,
ezután Kína egyik legjobb felsõoktatási in-
tézményében, a Qingdao Óceán Egyetemen
kezdte meg közgazdasági tanulmányait.

TANUL ÉS TANÍT EGYSZERRE
– Három éve kezdtem el tanítani, ek-

kor még csak magyar nyelvet két kínai kis-
lánynak. Ezután egy barátnõmön keresz-
tül találtam egy nyelviskolát, ahol estén-
ként és hétvégén angolt tanítok 3–16 éves
kínai fiataloknak, napközben pedig egy
általános iskolában tartok órákat. A gye-
rekek rengeteg szeretetet adnak, nagyon
szeretem ezt csinálni. Próbálom érdekes-
sé tenni az órákat, sokat játszunk és éne-
kelünk – árulta el.

ÓRIÁSI ÉPÜLETEK

– Harminc emelet alatt nem nagyon látni
házakat a városban, ahol élek. Qingdao
valaha német gyarmat volt, így maga a vá-
ros európai jellegû, de a lakosok nagy része
kínai nemzetiségû. Mentalitásban nagyon
másak, mint a Magyarországon élõk. Min-
denki pozitív, mosolygós, kedves és segítõ-
kész. De azért néha rám is csodálkoznak,
nem egyszer fordult már elõ, hogy közös
fotót szerettek volna készíteni velem. Az éte-
leket nehéz volt megszokni, amit például a
nyíregyházi kínai éttermekben adnak, össze
sem hasonlítható az eredetivel.

KUKACOT ÉS SKORPIÓT IS
KÓSTOLT MÁR

– Nagyon csípõsen fõznek, és mivel én
tengerparti városban élek, sok a halból ké-
szült fogás is. Legjobban az édes-savanyú
csirkét és a sült tésztát szeretem, de úgy va-

gyok vele, hogy mindent ki kell próbálni,
így kóstoltam már kukacokat, skorpiót és
krokodilt is – mesélte.

A kínai pozitív szemlélethez az is hozzá-
tartozik, hogy szinte minden hónapban van
valamilyen kiemelt ünnepnap.

– A kínai újév a legnagyobb ünnep, hatal-
mas élmény átélni minden évben, ilyenkor
egész nap tûzijáték van az utcákon. Inkább
családi jellegû tradíciók élnek az ünnep alatt,
de az biztos, hogy mindenki eszik ilyenkor

húsos táskát, ez olyan, mint Magyarországon
karácsonykor a bejgli. Személyes kedvencem
azonban a Valentin-nap, amibõl három is van,
februárban, májusban és júliusban – részle-
tezte.

HIÁNYZIK A TÚRÓ ÉS A TEJFÖL
Noha Grétának számos dolog hiányzik

hazánkból, többek között a család, a bará-
tok, a magyar nyelv dallamossága, a túró és
a tejföl, nem bánta meg, hogy kezdetét vet-
te ez a kaland. – Fantasztikus lehetõségnek
tartom azt, hogy Ázsiában élhetek, hiszen
egy nagyon különleges kultúrát tapasztalha-
tok meg testközelbõl, és olyan helyekre jut-
hatok el, ahová Magyarországról nem biz-
tos, hogy megtehetném. A kint töltött lassan
négy év alatt eljutottam Indonéziába, Thai-
földre és Malajziába is. Ez utóbbi volt a leg-
csodálatosabb hely, ahol valaha jártam, egy
eldugott kis szigeten voltunk, ami maga volt
az érintetlen természet – mesélt legszebb
keleti emlékeirõl a Nyíregyházán született
lány.

(Szerzõ: Farkas Fanni)

BESZÉLJÜNK A FIATALOK
NEHÉZSÉGEIRÕL!

Ismerjük a fiatalokat? A kérdés helyt-
álló és idõtlen. Milyen kihívásokkal, ne-
hézségekkel küszködnek, milyen veszé-
lyekkel néznek szembe? Ezekre kereste
a választ a Nyíregyházi Ifjúsági Kerek-
asztal, a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum
és a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kara által elsõ alkalommal szervezett
Nyíregyházi Ifjúságkonferencia közel 50
elõadója és több mint 150 résztvevõje
múlt héten szerdán.

Lengyelné Pogácsás Mária, az Ifjúsági
Kerekasztal elnöke hangsúlyozta, a kon-
ferencia elsõdleges célja, hogy beszélje-
nek az aktualitásokról, a fiatalságot érin-
tõ kérdésekrõl, kihívásokról. Ebbe bele-
tartozik az ifjúságpolitika, a drogpre-
venció, a drogpolitika. Az elnök fontos-
nak tartja a konferenciát kapcsolatépítés
szempontjából is, mivel úgy véli, sok
szervezet dolgozik Nyíregyházán a fia-
talságért, akiknek nem egymás mellett,
hanem közösen együttmûködve kell ezen
tevékenységüket folytatni.

STAGNÁLÓ TENDENCIA

A konferencián kiemelten foglalkoztak
a fiatalok rizikómagatartásával, így az if-
júság dohányzásával, alkohol- és drog-
fogyasztásával. Ezek napi szinten jelen-
nek meg a fiatalabb korosztály életében.
A legfrissebb, 2016-os felmérések viszont
pozitív eredményeket mutatnak ezeken
a problémás területeken, hiszen stagná-
lás, illetve kis mértékû csökkenés tapasz-
talható a fogyasztási szokások tekinteté-
ben.

A rendezvényen részt vett dr. Ulrich
Attila alpolgármester is, aki elmondta, az
elsõ Ifjúságkonferencia egyrészt a nyír-
egyházi fiatalokkal foglalkozó szerveze-
tek sikeres tevékenységét is mutatja, más-
részt több szempontból fontos az önkor-
mányzatnak is, hiszen lassan elérkezik az
idõ, amikor operatívan is elkezdheti a
város megvalósítani a nemrég elfogadott
Ifjúsági Koncepciót.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Bodnár Gréta különlegességeket kóstolgat
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VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Június 11., vasárnap 18.00 Sportarchí-
vum: Nyíregyháza Spartacus–Hatvan
labdarúgó-mérkõzés 2016-ból

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

MEDIBALL
Ismét városunk volt a házigazdá-

ja a MediBall Országos Bajnokság-
nak. 11. alkalommal rendezték meg
a viadalt, melynek magyarországi
központja Nyíregyháza. Az ország
különbözõ településeirõl több mint
140 versenyzõ érkezett. A MediBall
Bajnokságot több kategóriában ren-
dezték. Voltak bemutatók, egyéni és
páros mérkõzések is. A nyíregyházi
oktatók közül többen is meghívást
kaptak a sportág õshazájába, Kíná-
ba.

STREETBALL
A nyár egyik legbiztosabb jele a

streetball fesztivál Nyíregyházán.
Rendre benépesül kosarasokkal a Kos-
suth tér, és ezúttal is folyamatosan pat-
togott a labda a megyeszékhely bel-
városában. 35 csapat nevezett a via-
dalra. A nap során számos kiegészítõ
programmal, dobóversennyel és be-
mutatóval is készültek a szervezõk.
Korosztályonként értékelték a csapa-
tokat, a legjobbak pedig a fõvárosban
rendezendõ országos döntõbe jutot-
tak.

GYÕZELEM
Atlétikai Szuper Liga versenyt ren-

deztek szombaton délelõtt Tatabányán.
Férfi 10 kilométeres gyaloglásban a
nyíregyházi Helebrandt Máté is rajthoz
állt, akinek nem ez a fõ száma, így úgy
tekintett a versenyre, mint ami a felké-
szülés egyik állomása a londoni VB-re.
Máté végig jó tempót diktált, legna-
gyobb ellenfele a nagy meleg volt, de
ezt is sikerült legyõznie, így 41’07-es
idõvel megnyerte a versenyt.

SZEZONZÁRÁS
A 12. helyen végzett a labdarúgó NB

II-ben a Nyíregyháza Spartacus. A csa-
pat az utolsó fordulóban 3–1-re verte a
Cigándot. A Merkantil Bank Ligából a
bajnok Puskás Akadémia mellett a Bal-
mazújváros jutott fel az élvonalba,
mely 1–0-ra gyõzte le a Kisvárdát. Ki-
esett a Kozármisleny, a Cigánd és a
SZEOL. A Szpari kerete két hét szünet
után kezdi meg a felkészülést a követ-
kezõ idényre.

ÚJ IGAZOLÁSOK – MÁR TELJES
A KERET A RÖPLABDÁSOKNÁL

MARADÓK ÉS VISSZATÉRÕK

Nem tétlenkedtek a Fatum Nyíregyhá-
za bronzérmes röplabdaegyüttesének ve-
zetõi. Alig ért véget a szezon, máris több
poszton megerõsítették a jövõre a nem-
zetközi kupasorozatokban is induló csa-
pat keretét. A klub szerzõdést kötött
Tatjana Maticcal, aki az elmúlt két eszten-
dõben a bajnok Békéscsaba ütõje volt.

– Békéscsabán mindent megnyertünk,
amit meg lehetett, és változásra volt szük-
ségem. Szerettem volna valami új impul-
zust, ami motivál, és ha Nyíregyházán be
tudunk jutni a döntõbe, és megnyerjük azt,
akkor ez lesz az, amit kerestem – mondta
Tatjana Matic játékos.

Szintén szerzõdést kötött a Nyíregyhá-
za a szerb center Sanja Kalicaninnal. A já-
tékos korábban a Stara Pazovában szere-
pelt.

– Azért jöttem, mert ez egy olyan csa-
pat, mely magas szinten szeretne játszani.
Ha 4-5. helyért csatázna, akkor nem lenne
olyan vonzó. De mivel közösek a célja-

ink, ezért gyorsan megállapodtunk, és re-
mélem, ez egy jó szezon lesz – mondta
Sanja Kalicanin játékos.

Megállapodott a csapat a Vasas fiatal fel-
adójával, Kotormán Rékával is.

– Ha senkit nem igazoltunk volna, ez
akkor is egy erõs keret lenne, de ezekkel a
játékosokkal még egy lépcsõfokot léptünk
elõre. Megnézzük, a riválisok hogy igazol-
nak, utána tudjuk kitûzni a célt, mert õk is
sorra erõsítenek – mondta Kósa Árpád, a
sportcentrum ügyvezetõje.

Az már korábban eldõlt, hogy a tavalyi
keretbõl Leidgeb Noémi, Andrejkovics Ale-
xandra és Sitku Tamara távozik. A váloga-
tott Villám Lilla, Kalotai Zsófia, Szombat-
helyi Szandra, Vacsi Evelin négyesbõl min-
denki maradt, és szerzõdést hosszabbított
argentin és venezuelai légiósaival is a
Fatum Nyíregyháza. Az is kiderült, hogy a
jövõben is Horváth András irányítja veze-
tõedzõként a csapatot. Jó hír, hogy a saját
nevelésû 17 éves liberó, Tóth Fruzsina meg-
hívást kapott a válogatott bõ keretébe.

A hosszúra nyúlt bajnokság vége már a
tárgyalásokról is szólt a Nyíregyháza Blue
Sharksnál. Az ötödik helyezett férfi kosár-
labda-együttes keretét szeretnék megerõ-
síteni a nyári szünetben, ezért több játé-
kossal is egyeztettek. A jelenleg Zalaeger-
szegen játszó Czinger Zoltán visszatéré-
sére van esély.

– Nem titok, szívesen látnánk a játékost,
már csak nyíregyházi kötõdése miatt is.
Felvettük a kapcsolatot menedzserével, de
mivel a Zalaegerszeggel még mérkõzései
vannak, abban maradtunk, addig nem tár-
gyalunk a jövõjérõl, amíg nem fejezõdik
be számára a szezon, nem szeretnék za-
varni a koncentrálásban – mondta Sitku

Ernõ, a Nyíregyháza Blue Sharks szakmai
igazgatója.

Nagy Krisztiánnak élõ szerzõdése van,
Bus Ivánnal pedig közel állnak a megálla-
podás aláírásához. Fazekas Csabát is sze-
retné megtartani a klub, Czura Attilával
pedig kétéves szerzõdést kötöttek.

– Nem volt nehéz döntés. Nyíregyházán
élek, minden ide köt, és abban maradtunk
a vezetõkkel, ha feljutunk az élvonalba,
akkor is szeretnének ránk számítani, így
gyorsan megállapodtunk a folytatásról –
mondta Czura Attila játékos.

A légiós Emani Gant már hazautazott,
de tõle is úgy váltak el a nyíregyháziak,
hogy kapcsolatban maradnak, így nem ki-
zárt a visszatérése.

Sanja Kalicanin és Tatjana Matic Nyíregyházán folytatja

Nagy Krisztián (labdával) jövõre is a nyíregyháziakat erõsíti
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépko-

rúak most már fogadóórákon is választ kaphatnak a
korosztályukat érintõ közérdekû kérdésekre, de javas-
latokkal is élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. június 13., 16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda (Nyíregyháza,

Luther u. 3.).
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os

telefonszámon lehetséges, munkana-
pokon, munkaidõben.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Gwendolin: 1 év körüli, keverék szu-
ka kutyus. Kölyökkorában került
gondozásunkba, majd örökbe fogad-
ták, de most ismét visszakerült Ál-
latotthonunkba. Nagyon kedves, já-
tékos, aktív lányka. Más kutyákkal
is jól kijön.

Darwin: Kb. 1 éves, ivartalanított,
keverék kan. Fehérgyarmaton talál-
tak rá kóborolva, a nyakába belenõ-
ve a bálamadzag. Hosszú idõ volt,
de mára teljesen meggyógyult. Pó-
rázon szépen sétál, de a nyaksérü-
lése miatt nyakörvet nem szabad
rátenni, csak hámban sétáltatható.
Nagyon bújós, ragaszkodó, aktív és
játékos kutyus. Állatotthonunkban várja, hogy egy sze-
retõ család örökbe fogadja.

TALÁNY – ILLYÉS PÉTER-EST
Õ az, aki esket, játszik, illusztrál, rendez és kiszol-

gál. Pontosabban mindez csak múlt idõben érvényes,
de Illyés Péter még ma is szolgál. Verssel, prózával, fel-
olvasással szórakoztatja számtalan esemény közönsé-
gét. Volt a Krúdy Színpad és a Bessenyei Színkör színé-
sze, rendezõje, vezetõje. Karinthy Frigyes verse, a
Struggle for life volt Talány címû estjének ötletadója.
Egy irodalmi folyóiratban is megjelent egyetlen verse,
a Talány, mely kétkedés a világ fölött. Aztán a többi a
szerelem, az egyedüllét, az öregedés témája köré kerí-
tett líra mások mellett Ratkó József, Sinka István, Heine
és Babits tollából. Nem feszíti szét a klasszikus kerete-
ket a Jézus Krisztus Szupersztár egy prózai részlete, de
még a Metallica egyik nótájának szövege sem. Nem
igyekszik önmegvalósításra, mint ahogy fia, Illyés Ákos
sem az õ álmait volt hivatott valóra váltani, amikor Bónit
és Coriolanust játszotta a Móricz Zsigmond Színház
színpadán. Kölcsönösen büszkék egymásra, de apa és
fia egymás legnagyobb kritikusa. Illyés Péter elõadó-
estjével a Móricz Zsigmond könyvtár kamaratermében
jelentkezik június 15-én 17 órától.

VAGYONVÉDELMI NAP

Vagyonvédelmi Napot szervezett a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmeg-
elõzési Osztálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatával együttmûködve. A rendezvényen
bûnmegelõzési szakemberek, biztonságtechnikai cé-
gek szolgáltak személyre szabott tanácsokkal, illetve
látványos programok is színesítették az eseményt.

DIÁKMUNKA BÖRZE. A korábbi évekhez hasonlóan
az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér szervezésé-
ben megvalósuló Diákmunka Börze idén is várja a diák-
munkák után érdeklõdõ fiatalokat. Idõpont: június 9-én
14.00–17.00 óra. Helyszín: Új Nemzedék Nyíregyházi
Közösségi Tér (Keskeny u. 16.).

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: június 10-én
10.00: Babaangol. 13-án 14.00–16.00: Napocska készí-
tése PET palackból. 15-én 14.00–16.00: Papírtányérból
esernyõ készítése.

AZ ELÁSOTT KINCS. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: június 10-én 16.00: Az elásott kincs (Vitéz L.). 11-én
10.00: Bátor kiskacsák. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
2. emelet.

GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN 2.0. A Nefelejcs Egye-
sület várja az érdeklõdõket elõadásaira, illetve foglalko-
zásaira. Június 12-én 10.00: A lélek harmóniája. Elõadó:
dr. Madácsi Mária pszichológus. Helyszín: Debreceni EÜ.
Fõiskola kar (Sóstói út 2.). 14-én 10.00 óra: Egyensúlyja-
vító mozgásformák. Helyszín: Erdei Tornapálya.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: jú-
nius 12-én 17.00: A Kodály Társaság összejövetele. 16-án
10.00: Kerekítõ.

SZINDBÁD, A FORRADALMÁR. A Magvetõ Kiadó és
a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület szervezésében
június 13-án 17.00 órakor mutatják be Csabai László:
Szindbád, a forradalmár c. regényét, mely az Ünnepi
Könyvhét újdonsága. A szerzõvel Király Levente, a kötet
szerkesztõje beszélget. Helyszín: Nyírség Könyvtár
Alapítvány (Nyíregyháza, Ungvár sétány 5.).

KIÁLLÍTÁS. A Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra In-
tézet kiállítása a Pál Gyula Teremben. A tárlat megtekint-
hetõ: június 14-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra kö-
zött.

BEST OF DIPLOMA – A Nyíregyházi Egyetem Vizuális
Kultúra Intézetének kiállítása a Nyíregyházi Városi Galé-
riában június 14-éig tekinthetõ meg.

ENDRESZ ÁGNES LÁTVÁNYTERVEZÕ MÛVÉSZ KIÁL-
LÍTÁSA a Nyíregyházi Városi Galériában. A tárlat június
14-éig tekinthetõ meg.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT KIÁLLÍTÁS
a Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: június 14-éig.

A ZENITH 50. ÉVES SZÜLETÉSNAPI KONCERTJÉRE
várja az érdeklõdõket június 23-án (esõnap: 25-e) 20.00
órától a Hotel Sóstó katlanjában.

FAKANÁL FESZTIVÁL
Június 10-én Fakanál Fesztiválra várják az érdeklõ-

dõket. Helyszín: Nyírszõlõs, Kollégium úti sportpálya.
Program: „Bogrács fõzõverseny”, kispályás amatõr
megyei labdarúgó bajnokság, egész napos színpadi
kavalkád, Y2K Táncstúdió, Mandala Dalszínház, óri-
ás buborékshow, Napfény Lányai. Sztárvendég: Full
Rock Band, 22.00 órától tûzijáték.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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VOLT EGYSZER EGY ELETÓI RELÉÁLLOMÁS
Még a debreceniek is zokon

vették, hogy a térségben a rá-
dió reléállomás telepítésére
nem õket, hanem Nyíregyhá-
za városát jelölték ki. Persze a
nyíregyháziak sem maradtak
restek a válasszal és többek
között kiemelték, hogy a váro-
suk „az utolsó 20 esztendõ
alatt annyit fejlõdött, mint Deb-
recen 200 év alatt”. Büszkék is
arra, hogy a kormány döntése
értelmében Miskolc, Pécs és
Magyaróvár mellett Nyíregyhá-
za kapta a legnagyobb vidéki reléállomást. Ennek a dön-
tésnek nemcsak a nyíregyházi 1421 rádióelõfizetõ örült,
hanem a tõle keletre 125 kilométerre, valamint északra
70 kilométerre esõ országhatár által határolt terület kö-
zönsége is.

A reléállomás épületének felépítésére az eletói, mint-
egy ötholdnyi területet jelölték ki a mai kertvárosi Hõ-
sök temetõjével szemben. Az építkezéssel ifj. Tóth Pál
vállalkozót bízták meg, aki 1931 októberében látott
hozzá a munkálatokhoz és 1932. június 12-ére az épü-
let már teljesen készen állt. Ezt követõen építették fel a
két darab, egyenként 61 méter magas tornyot. 1932.
október 4-én a Magyari Endre postamérnök irányításá-

val felszerelt 6,25 kilowattos,
vízhûtéses középhullámú adó a
Rákóczi-induló hangjaival meg-
kezdte kísérleti adását. Ezt kö-
vetõen több panasz érkezett az
építtetõ és üzemeltetõ postához
a vétel miatt. Többen kifogásol-
ták, hogy a külföldi adókat nem
tudják fogni, de arról is érkezett
panasz, hogy több helyen tele-
fonbeszélgetések foszlányai is
hallhatóvá váltak, illetve a tele-
fonkagylón keresztül is lehetett
fogni a rádió adását. Ezek meg-

szüntetésére a posta szaktanácsadó órákat tartott a fõ-
posta épületében, sõt több esetben a készülékek javítá-
sát is vállalták.

A rádióállomást 1933. június 18-án avatták fel, azon-
ban 1940. november 4-én már be is fejezte mûködését.
Az adóberendezést leszerelték és a Kassa melletti
Enyickére szállították. A második világháború alatt a
faszerkezetû antennatartó rendszer is romba dõlt. Az
épületet a posta a területtel együtt 1978-ban eladta. A
régi adóépület falán ma már csak egy porcelántábla hir-
deti emlékét.




